
• impressão apenas a preto rápida
e económica

• resultados de qualidade profissional

• impressão a cores rápida e acessível

• cartuchos de toner hp com tecnologia
ultraprecise

• tecnologia do indicador de toner hp

• não há necessidade de haver uma impressora
monocromática separada para canalizar as
impressões do escritório

• imprime documentos com a qualidade
oferecida pelas lojas mas que podem ser
impressos a nível interno, para que haja
respostas mais rápidas e maior produção

• melhora a comunicação através de
documentos e o valor

• resultados mais consistentes, escalas de
cinzentos suaves e isenção de bandas

• dá a certeza de quais os consumíveis
a encomendar, produz resultados óptimos

características vantagens

concebida para um melhor desempenho
A nova família HP Color LaserJet 8550 (a cores) de impressoras de rede de formato A3 foi concebida
de modo a utilizar os mesmos Consumíveis HP que as impressoras da série HP Color LaserJet 8500
(a cores). A gama destes consumíveis inclui quatro cartuchos de toner separados para melhor
qualidade de impressão (preto, turquesa, magenta e amarelo) e três kits (tambor, transmissão e
fusor). Tal como todos os Consumíveis HP, são optimizados para funcionar em conjunto com as
impressoras, de modo a permitir a produção de resultados nítidos e precisos ao longo de toda a
vida útil. A média de páginas impressas com uma cobertura de 5% é de 8 500 para os cartuchos
a cores e 75 000 páginas a quatro cores para o kit de transmissão.

impressão a cores criativa para satisfazer qualquer exigência
Ao utilizar Consumíveis HP originais, que foram concebidos conjuntamente, para assegurar uma quali-
dade e resultados óptimos, a nova família HP Color LaserJet 8550 (a cores) oferece uma impressão
rápida, de grandes volumes, A3, quer a cores quer monocromática, para satisfazer qualquer exigência
comercial. Esta impressão a cores criativa está ao alcance de todos, desde grupos de trabalho de
grandes organizações a profissionais de design e utilizadores de CAD/CAM. Os cartuchos de toner
HP que atingem índices elevados de produtividade e os Suportes de Impressão HP de baixo custo
fazem com que a impressão a cores de curta duração e a nível interno seja acessível e prática.

consumíveis para a impressora 
hp color LaserJet 8550 (a cores) 

eficiente

C4149A

C4150A

C4151A

C4152A



especificações do produto

ref.ª descrição dimensões (c x l x pr) peso códigos UPC 
C4149A cartucho de toner hp, preto 511 x 184 x 245 mm 2 420 g 0 88698 22904 0

C4150A cartucho de toner hp, turquesa 544 x 162 x 215 mm 1 750 g 0 88698 22905 7

C4151A cartucho de toner hp, magenta 544 x 162 x 215 mm 1 750 g 0 88698 22906 4

C4152A cartucho de toner hp, amarelo 544 x 162 x 215 mm 1 750 g 0 88698 22907 1

C4153A kit de tambor hp 507 x 196 x 345 mm 3 120 g 0 88698 22908 8

C4154A kit de transmissão hp 556 x 326 x 517 mm 9 300 g 0 88698 22909 5

C4156A kit de fusor hp, 220 volts 579 x 254 x 267 mm 5 400 g 0 88698 22911 8

C2936A transparências para hp color LaserJet 
(a cores) A4 (caixa de 50) 310 x 219 x 19 mm 680 g 0 88698 04268 7

C4179B papel lustroso suave para 225 x 25 x 289 mm 1 570 g 0 88698 23505 8
hp color LaserJet (a cores)
A4 (resma de 200 folhas) 

impressão a cores a nível interno, económica
Os cartuchos de toner aperfeiçoados para a
nova família HP Color LaserJet 8550 (a cores)
funcionam com os kits de forma a conceder
uma impressão a cores do mais alto nível.
As funções avançadas da família HP 8550,
incluindo empilhador, agrafador e opções de
acabamento de brochuras, impressão PDF
directa, calibragem de cores Pantone
automática e emulações de imprensa, fazem
com que seja possível tratar de projectos que
anteriormente se mandava fazer fora, tais
como brochuras a cores de curto prazo,
boletins, cartazes e apresentações em
formatos até A3, a nível interno.

imagens a cores fabulosas
A família HP Color LaserJet 8550 (a cores),
os cartuchos de toner HP e os suportes de
impressão HP funcionam em conjunto para
produzir imagens a cores espectaculares,

gráficos vivos e texto a preto preciso. Os
resultados satisfarão o criativo profissional
interno mais exigente, assim como o utilizador
comercial geral que procura abranger
projectos plenos de gráficos e a cores mais
complexos, que envolvam importação de
gráficos e imagens de websites, scanners
e câmaras digitais.

suportes de impressão de baixo custo
• O Papel Lustroso Suave para HP Color LaserJet

(a cores) proporciona uma qualidade de
impressão comercial a um preço interno,
acrescentando um toque e um aspecto
profissionais a folhas de cálculo, brochuras,
boletins e outras aplicações feitas na hora,
de curto prazo.

• As Transparências para HP Color LaserJet
(a cores) produzem resultados coloridos
brilhantes e precisos para apresentações
profissionais que incorporem imagens a
cores e gráficos com pormenores delicados.

consumíveis para a impressora 
hp color LaserJet 8550 (a cores) 



como é que a nova família hp color LaserJet 8550 (a cores)
torna a impressão mais acessível?
Tal como sucede com as impressoras da série HP Color LaserJet
8500 (a cores), a nova família HP Color LaserJet 8550 (a cores)
requer menos Consumíveis HP do que modelos anteriores (sete
em vez de onze), o que leva a um custo por página mais
reduzido. Em média, um cartucho a cores produz 8 500
páginas, ao passo que os kits de tambor, transmissão e fusor
duram, cada um, até 12 500, 75 000 e 100 000 páginas de
trabalhos a quatro cores, respectivamente, todas com 5% de
cobertura. Além disso, os níveis de toner determinados pela
tecnologia HP do Indicador de Tinta HP podem ser controlados
no painel frontal da impressora, eliminando assim tempo
improdutivo dispendioso e assegurando encomendas mais
eficientes de Consumíveis HP.

quadro de produtividade

ref.ª descrição especificação hp (cerca de 5% de cobertura)
C4149A cartucho de toner hp, preto 17 000 páginas

C4150A cartucho de toner hp, turquesa 8 500 páginas

C4151A cartucho de toner hp, magenta 8 500 páginas

C4152A cartucho de toner hp, amarelo 8 500 páginas

C4153A kit de tambor hp 50 000 páginas a preto apenas ou 12 500 a quatro cores

C4154A kit de transmissão hp 150 000 páginas a preto apenas ou 75 000 a quatro cores

C4156A kit de fusor hp, 220 volts 100 000 páginas (a preto ou a cores) 

os consumíveis para hp color LaserJet (a cores) podem ser
usados noutras impressoras?
As Transparências para HP Color LaserJet (a cores) funcionam
com todas as impressoras HP Color LaserJet (a cores). O Papel
Lustroso Suave para HP Color LaserJet (a cores) foi concebido
para as impressoras HP Color LaserJet 8500/8550 (a cores) e
não se destina a ser utilizado nas impressoras HP Color LaserJet
(a cores) e Color LaserJet 5/5M (a cores). Os produtos anteriores,
tais como o Papel Lustroso HP Premium para as impressoras
HP Color LaserJet 5/5M (a cores) não serve para as impressoras
HP Color LaserJet 8500/8550 (a cores). Os cartuchos de toner
e os kits não são permutáveis.

sou obrigado a usar suportes da marca HP na minha
impressora hp color LaserJet (a cores)?
As impressoras, os cartuchos e os suportes de impressão
HP Color LaserJet (a cores) só produzem resultados óptimos
quando trabalham em conjunto. Os suportes de impressão HP
são testados e projectados para ter um desempenho ao nível
das mais elevadas expectativas e foram concebidos para
circular suavemente na impressora, sem encravar nem manchar.

perguntas frequentemente colocadas



Este documento foi criado com base em testes internos recentes da HP, utilizando métodos de teste desenvolvidos pela HP e documentados
de acordo com as normas da indústria. 

Embora as especificações estejam sujeitas a alterações, foi feito um esforço razoável para garantir que as informações contidas neste
documento sejam claras, factuais e completas. A análise aqui apresentada é a opinião da HP. 

As informações técnicas contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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